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Ai supraviețui? 

Etape obligatorii anterioare / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Niciuna 

Obiective de învățare Elevii își vor dezvolta abilitățile de cooperare în 

echipă și vor înțelege importanța de a se ajuta 

reciproc. 

Subiecte Științe sociale, politică, psihologie, artă 

Vârsta recomandată Toate 

materialele necesare Laptop 

Durata secvenței 135 minute (2,25 ore) 

Activitate individuală sau de 

grup 

Activitate de grup 

Producția așteptată Elevii își vor crea propriile hărți 

Abilități dezvoltate Cooperare în echipă, comunicare, rezolvare de 

probleme, gândire critică 

Gama de prețuri a jocului <20€ 

Sfaturi pentru scurtarea 

duratei 

Această secvență atribuie majoritatea activităților 

ca teme pentru acasă și, ca urmare, durata 

acesteia în cadrul orei este de aproximativ 1 oră în 

total. Cu toate acestea, pentru a o scurta, puteți 

sări peste pasul 4 și să finalizați secvența cu 

discuția de grup. În plus, puteți, de asemenea, să 

scurtați (sau mai lung) sesiunea de joc. 
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Sfaturi pentru a face secvența 

mai accesibilă sau incluzivă 

Deși jocul video folosit în această secvență, Don’t 

StarveTogether, are unele caracteristici de 

accesibilitate, nu există o structură clară pentru 

progresul jocului, iar dimensiunea HUD-ului este 

destul de mică. Pentru a citi mai multe despre 

accesibilitatea pentru acest joc video, puteți 

consulta acest raport. 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

În această secvență pedagogică, elevii vor juca „Don’t Starve Together”, un joc de 

supraviețuire multiplayer. Jucătorii vor explora o lume necunoscută, vor întâlni creaturi 

fictive și vor aduna resurse care îi vor ajuta să supraviețuiască (klei.com, nd). 

 

Jocul este disponibil pe Steam și costă 14,99 EUR. Puteți folosi acest link: 

https://store.steampowered.com/app/322330/Dont_Starve_Together/  

 

Jucătorii pot încerca să supraviețuiască singuri, să-și asume șansele cu străini online 

sau să coopereze cu prietenii lor într-un joc privat (klei.com, nd). Pentru această 

secvență, elevii se vor juca cu colegii lor în jocuri private. 

 

Îndrumări privind dezvoltarea jocurilor private pe „Don’t Starve Together”: 

1. Încărcați jocul pe Steam (și apăsați pe play) 

2. Apăsați pe Server gazdă (stânga sus a ecranului) 

3. Denumiți-vă serverul și adăugați o parolă 

4. Activați facțiunea numai pentru prieteni 

5. Apăsați pe Creare server pentru începeți să jucați 

 

https://www.taminggaming.com/en-gb/accessibility/Dont+Starve
https://store.steampowered.com/app/322330/Dont_Starve_Together/


 

 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a  
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice  
utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
Numărul de referință al proiectului: 2020-1-FR01-KA201-080669 

Pentru informații suplimentare, puteți urmări acest videoclip: How To set up a Don't 

Starve Together | Multiplayer Server | Guide | Tutorial - Youtube. 

Puteți crea servere pentru toți elevii și puteți partaja numele și parolele cu clasa. 

 

● Pasul 1: Introducere în jocul video (15 minute) 

„Don’t Starve Together” este un joc de 

supraviețuire în care jucătorii încearcă să nu 

moară de foame. Ar trebui să facă tot ce este 

necesar pentru a evita să moară de foame 

împreună. 

 

Intrând în lumea „Don’t Starve Together”, 

jucătorii vor explora păduri întunecate, vor 

mânca păianjeni și vor colecta numeroase 

obiecte ciudate pentru a-și construi o casă (Steam, 2016). Totul din lumea acestui joc 

poate fi folosit, dar există și multe lucruri complicate. De exemplu, deschiderea unei 

cutii magice necunoscute poate da foc la orice! 

 

Dacă elevii eșuează, ar trebui să înceapă din nou și să se împingă la limitele lor pentru 

a supraviețui. Vor reuși? Înainte de a începe din nou, elevul ar trebui să discute și să 

identifice ce poate îmbunătăți în încercările următoare. 

 

  

Image 1: Steam, “Don’t Starve Together”, 

(https://store.steampowered.com/app/322330/Dont_St arve_Together/). 

https://youtu.be/HvUzWHNFspY
https://youtu.be/HvUzWHNFspY
https://store.steampowered.com/app/322330/Dont_St%20arve_Together/
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● Pasul 2: Alocarea jocului video ca teme (1 oră) 

Elevii ar trebui să joace jocul în grupuri de 3-4 elevi timp de o oră. Ar trebui să 

împărtășiți numele și parola serverelor fiecărui grup, astfel încât elevii să se poată 

alătura la jocuri private și să se joace unii cu alții. 

Ei vor fi desemnați să supraviețuiască într-o lume nouă și singura modalitate de a 

realiza acest lucru și de a evita să moară de foame împreună este să comunice între 

ei, să-și împartă responsabilitățile și să-și dezvolte abilitățile pentru a găsi hrană, a 

aprinde focul și a-și construi o casă în care să locuiască., sau vor muri de foame 

împreună? 

Înainte de a atribui jocul ca teme, puteți afișa un videoclip introductiv pentru clasă: 

- Trailer de joc Don't Starve Together 2021 - Youtube: scurtă introducere în 

lumea Don't Starve Together. 

 

● Pasul 3: Discuții de grup (30 de minute) 

După ce au jucat jocul în grupuri, toți elevii se pot reuni pentru a discuta despre 

importanța cooperării și a formării echipei. 

Întrebări care să ghideze discuția: 

- Ați murit de foame împreună sau ați supraviețuit? 

- Ce activități ați făcut ca parte a jocului? 

- Cum a fost cooperarea ta cu restul grupului? 

- Cu ce dificultăți ați întâmpinat? 

- Ai simțit că ți-ai atins limitele în orice moment al jocului? 

  

https://youtu.be/dU-aq2JbLkk
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● Pasul 4 (opțional): Proiect de grup – elaborarea unei hărți (30 de minute) 

După discuția de grup, elevii se pot întoarce la grupurile inițiale pentru a-și crea 

propria hartă. Folosindu-se de inspirația din jocul „Don’t Starve together”, ei pot crea 

fie o hartă fictivă a unui loc în care ar dori să trăiască, fie o hartă a școlii lor sau a 

orașului/țara lor etc. 

  

Elevii ar trebui să-și folosească imaginația și să lucreze în cadrul grupurilor lor. să-și 

elaboreze hărțile împreună, discutând ce materiale vor folosi și cum le vor prezenta 

clasei. 
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